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De waardering is bedoeld voor man-
telzorgers die in 2017 minstens drie 
maanden intensief voor u hebben 
gezorgd. U moet - als aanvrager - bin-
nen de gemeente wonen; voor de 
mantelzorger geldt dit niet. U kunt 
meerdere mantelzorgers voordragen, 
zolang ze maar niet op hetzelfde 
adres wonen. Bij de aanvraag kunt u 
kiezen uit drie verschillende cadeau-

bonnen (vvv-bon, boekenbon en 
entertainmentbon). De hoogte van 
het bedrag wordt begin november 
bepaald op basis van het aantal aan-
vragen.
Aanvraagformulieren zijn onder an-
dere verkrijgbaar bij de balie van de 
gemeente. Ze zijn ook te downloaden 
vanaf de website van de gemeente. U 
vindt daar ook meer informati e. 

Nog tot 1 oktober kunt u uw mantelzorger(s) bij de gemeente 
voordragen voor een waardering voor hun onmisbare werk. Dat 
geldt voor u als u ernstig of langdurig ziek bent en wordt gehol-
pen door mantelzorgers. De gemeente wil uw verzorgers waar-
deren met een cadeaubon.  

Vraag mantelzorgwaardering 
aan voor 1 oktober

Raadsspreekuur
De verschillende gemeenteraads-
fracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen 
doen, tegen een probleem aanlo-
pen, een idee willen voorleggen of 
een voorstel willen presenteren. 
Dit kan elke twee weken ti jdens het 

Raadsspreekuur op maandagavond 
2 oktober tussen 19.15 uur en 20.15 
uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met 
vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minu-
ten de gelegenheid. 

Agenda Raadsplein 
28 september 2017

Tijd   Onderwerp   
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan aansluiti ng A9 
19.30 – 20.15 Advies van de referendumcommissie m.b.t. 
   referendumverordening   
20.15 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
   1A. Peilen gevoelen aanhouden of afb ouwen van het  
   aandeelhoudersbezit Eneco   
   1B. Voorstel m.b.t. omroep Castricum  
21.15 – 22.15 Bestemmingsplan Dusseldorperweg 10 -12 in Limmen 
21.15 – 22.15  Vervolg debat bestuurscultuur Raadzaal   
  
22.30  
Raadsvergadering   
A Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het Kruispunt   
 Akersloot  
B Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk te Limmen  
 incl. amendement  
C Peilen gevoelen aanhouden of afb ouwen van het aandeelhoudersbe 
 zit Eneco (o.v.b. carrouselbehandeling) 
D Voorstel m.b.t. omroep Castricum (o.v.b. carrouselbehandeling) 
E Moti e bij wijzigingsverordening sociaal domein   
  
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken. 

Agenda raadsinformatieavond 
21 september 2017

Tijd   Onderwerp 
19.30 – 20.45 Presentati e voortgangsrapportage herontwikkeling Duin  
   & Bosch 2016 door Parnassia 
20.45 – 21.45 Presentati e versterking winkelgebieden Castricum 
   Centrum & Bakkum
21.45 – 23.00 Auditcommissie  

De schapen van Landschapsbe-
heer Rinnegom komen weer naar 
Castricum en Akersloot voor hun 
graasronde. Ze komen maandag 25 
september in de loop van de ochtend 
aan. De graasronde duurt in totaal 
ongeveer één week. De kudde van 
zo’n 250 schapen gaat, net als in de 
maanden mei en juni, grazen langs 
de Vondelstraat, de Schelgeest, de 
Mient, de dokter De Jonghweg en het 
Hyacintenveld in Castricum en aan de 
Waterzijde in Akersloot.

Deze derde ronde is voorlopig de laat-

ste begrazingsronde. Het ging om een 
proef. De gemeente bekijkt daarna of 
de ervaringen voor herhaling vatbaar 
zijn. Het gaat om de ervaringen met 
ecologisch beheer en de eff ecten op 
de omgeving, inwoners en beeldkwa-
liteit.
De uitkomsten bepalen of de schapen-
begrazing in 2018 een vervolg krijgt.

Heeft  u vragen, dan kunt u deze stel-
len aan de wijkbeheerders, Pieter 
Welp, Arnold Kuijs en Heli Koopman. 
Zij zijn bereikbaar via telefoonnum-
mer 14 0251.

Derde ronde grazende schapen

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en 
de laatste discussies: je vindt ze op 
facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover 
meepraten.
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u 
per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
Datum Adres 
080917 Julianaplein 15 te Akersloot 
 Het vergroten van de woning
 Duinakker 13 te Castricum 
 Het aanleggen van een uitrit
100917 Koningsduin 6 te Castricum 
 Het plaatsen van een luifel
120917 Koningin Julianastraat 8 te Castricum 
 Het vergroten van de badkamer en het plaatsen van een dakkapel
140917 Hoogegeest 13 te Akersloot 
 Het verbouwen van een bedrijfswoning tot burgerwoning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten 
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij: Provincialeweg te Castricum kadastrale secti e H perceel-
nr. 140 Het uitvoeren van werkzaamheden 

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omge-
vingsaanvragen de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
130917 Oude Parklaan 15 t/m 95 te Castricum 
 Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en 
 parkeergarage tot woningen (De Loet)
 Tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum
 Het herinrichten van het natuurgebied
 Zeeweg Standopgang bij Castricum 
 Het aanpassen van het parkeerterrein

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
120917 Henri Dunantsingel 2 te Castricum
 Het gewijzigd uitvoeren van het dak van de erker 
130917 Dusseldorperweg 137 te Limmen 
 Het wijzigen van bestemming kantoor naar bestemming woning
150917 De Vereeniging 19 (bouwnummer 9) 
 Het uitbreiden van de woning

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
110917 Dijk en Duin te Castricum 
 Evenementenvergunning  4-uurs estafett e op zondag 
 24 september 2017
 Akersloot  
 33e editi e AMAK-loop op zondag 24 september 2017 van 9.00  
 tot 13.00 uur
 Bakkumerplein te Castricum 
 Kermis: vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 van  
 14.00 uur tot 24.00 uur
 Zeeweg ter hoogte van nr. 10 te Castricum 
 Dutch Coastrace op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober  
 2017 van 12.00 tot 15.00 uur

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde 
besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-

fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uit-
voering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van 
deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:
Acti viteitenbesluit milieubeheer 
• Maatschap Hos, Sti erop 2a (1489NG) te De Woude, veranderen van de 

capaciteit van de vaste mestopslag;
• Bak’m, Oude Parklaan 119a (1901 ZZ) te Castricum, het oprichten van 

een eenmanszaak waar brood, koek en taart wordt gebakken;
• Arido Autotechniek, Castricummer Werf 6 (1901 RW) te Castricum, het 

oprichten van een herstelinrichti ng voor motorvoertuigen; 
• Zijlstra BV, Uitgeesterweg 15 (1906 NW) te Limmen, het installeren en in 

werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve 
van het duurzaam koelen en verwarmen van het bedrijf;

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder val-
lende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de 
bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op 
de naleving van deze voorschrift en.
Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-1021300.

Verkeersbesluiten d.d. 20 september 2017
In de Staatscourant van 20 september 2017 is het volgende verkeersbe-
sluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van twee voor een motorvoertuig bestemde gehandicap-
tenparkeerplaatsen nabij servicefl at Sans Souci in Castricum. Door middel 
van plaatsing van twee verkeersborden E6, als bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volle-
dige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt 
u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

In de Staatscourant van 20 september 2017 is het volgende verkeersbe-
sluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicapten-
parkeerplaats nabij appartementencomplex Akerhof in Akersloot. Door 
middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het 
kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De 
volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – 
kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u hiertegen schrift elijk 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  
indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per email indienen. Stuur uw 
bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer; 
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar 

maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen 
met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van het 
bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaar-
kaart van de Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw af-
weging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman (www.
ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u ‘bezwaarkaart.pdf’ in.
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Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 

hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 20 september 2017.

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur

Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college

Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl

Colofon
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Andere basis voor ver-
lenen subsidie in zicht 

Castricum - Voor nu is er 
even voldoende bezuinigd op 
het gebied welzijn, sport, cul-
tuur en onderwijs, zo laat de 
gemeente weten. Het beoog-
de bedrag van 300,000 euro 
is behaald. 

Voor volgend jaar worden de 

subsidies bovendien weer 
geïndexeerd, iets waar de af-
gelopen jaren geen sprake 
van was. Hierdoor kon flink 
worden bezuinigd. 

Jaarlijks gaat er zo’n 3,5 mil-
joen euro subsidie naar 
stichtingen en verenigingen, 

Inloopbijeenkomst  2 oktober
Wie maait straks het water?
Castricum - De gemeente 
Castricum draagt het groot 
onderhoud van het water 
binnen de bebouwde kom 
over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier. Deze intentie heeft 
het college van B&W. In ok-
tober neemt het college hier-
over een definitief besluit en 
legt het vervolgens voor aan 
de gemeenteraad. Deze be-
sluit daar in november over.
De gemeente telt vele sloten 

en vaarten. In een deel daar-
van gaat de gemeente over 
zaken als maaien van wa-
terplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van 
water. Het hoogheemraad-
schap heeft de grootste wa-
teren al in onderhoud. Daar 
komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de over-
dracht bespaart de gemeen-
te op de onderhoudskosten. 
Een ander voordeel is dat met 
de overdracht een eind komt 

aan de versnippering van het 
onderhoud.
In de praktijk brengt de over-
dracht geen grote verande-
ringen met zich mee. Wel kan 
bijvoorbeeld het aantal maai-
beurten van riet verande-
ren. Wie aan het water woont 
en specifieke problemen of 
wensen heeft rond het on-
derhoud, kan terecht bij het 
hoogheemraadschap. De ge-
meente blijft wel het dage-
lijks onderhoud doen zoals 
het verwijderen van zwerfvuil 
en kadavers. Ook het onder-
houd van de oevers blijft een 
taak van de gemeente. Met 
deze afspraken is er een dui-

delijke en efficiënte rolver-
deling. Gemeente en hoog-
heemraadschap stemmen 
met elkaar de werkzaamhe-
den af.
De gemeente en het hoog-
heemraadschap houden een 
inloopbijeenkomst op maan-
dag 2 oktober, van 17.00 tot 
19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. Daar ge-
ven ze informatie over wie 
waar baggert, maait en an-
dere mogelijke veranderin-
gen. Ook kunnen bezoe-
kers hun vragen kwijt over 
het waterbeheer in het alge-
meen en over het water in de 
eigen buurt. In het stedelijk 

gebied van Castricum ligt in 
totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo’n 12 kilo-
meter, heeft het hoogheem-
raadschap al in onderhoud. 
Als alles doorgaat draagt de 
gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het 
hoogheemraadschap. Een 
klein deel blijft in beheer bij 
de gemeente, zoals sloten bij 
sportvelden en begraafplaat-
sen. Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er mogelijk ver-
andert.

scholen, sportzalen en het 
zwembad en het plan is om 
daar andere, meer actuele 
doelen aan te verbinden. 

De subsidieontvangers wor-
den gevraagd mee te werken 
aan het bevorderen van de 
maatschappelijke betrokken-
heid, het bestrijden van een-
zaamheid, talentontwikke-
ling, bestrijden van eenzaam-
heid en het verminderen van 
overlast. De hoogte van de 
ondersteuning wordt afhan-

kelijk van de mate waarin die 
doelen worden gehaald. Ver-
der wordt geprobeerd of de 
onderkomens en accommo-
daties van verenigingen effi-
ciënter in te zetten, maar dan 
wel op vrijwillige basis. 

Er is een raadsinformatie-
avond op 5 oktober over het 
onderwerp: de Publieke Be-
kostiging. De raad kan begin 
november beslissen over de 
andere basis voor de subsi-
dieverlening. 
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Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 

hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
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uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur

Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college

Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl

Colofon
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Andere basis voor ver-
lenen subsidie in zicht 

Castricum - Voor nu is er 
even voldoende bezuinigd op 
het gebied welzijn, sport, cul-
tuur en onderwijs, zo laat de 
gemeente weten. Het beoog-
de bedrag van 300,000 euro 
is behaald. 

Voor volgend jaar worden de 

subsidies bovendien weer 
geïndexeerd, iets waar de af-
gelopen jaren geen sprake 
van was. Hierdoor kon flink 
worden bezuinigd. 

Jaarlijks gaat er zo’n 3,5 mil-
joen euro subsidie naar 
stichtingen en verenigingen, 

Inloopbijeenkomst  2 oktober
Wie maait straks het water?
Castricum - De gemeente 
Castricum draagt het groot 
onderhoud van het water 
binnen de bebouwde kom 
over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier. Deze intentie heeft 
het college van B&W. In ok-
tober neemt het college hier-
over een definitief besluit en 
legt het vervolgens voor aan 
de gemeenteraad. Deze be-
sluit daar in november over.
De gemeente telt vele sloten 

en vaarten. In een deel daar-
van gaat de gemeente over 
zaken als maaien van wa-
terplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van 
water. Het hoogheemraad-
schap heeft de grootste wa-
teren al in onderhoud. Daar 
komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de over-
dracht bespaart de gemeen-
te op de onderhoudskosten. 
Een ander voordeel is dat met 
de overdracht een eind komt 

aan de versnippering van het 
onderhoud.
In de praktijk brengt de over-
dracht geen grote verande-
ringen met zich mee. Wel kan 
bijvoorbeeld het aantal maai-
beurten van riet verande-
ren. Wie aan het water woont 
en specifieke problemen of 
wensen heeft rond het on-
derhoud, kan terecht bij het 
hoogheemraadschap. De ge-
meente blijft wel het dage-
lijks onderhoud doen zoals 
het verwijderen van zwerfvuil 
en kadavers. Ook het onder-
houd van de oevers blijft een 
taak van de gemeente. Met 
deze afspraken is er een dui-

delijke en efficiënte rolver-
deling. Gemeente en hoog-
heemraadschap stemmen 
met elkaar de werkzaamhe-
den af.
De gemeente en het hoog-
heemraadschap houden een 
inloopbijeenkomst op maan-
dag 2 oktober, van 17.00 tot 
19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. Daar ge-
ven ze informatie over wie 
waar baggert, maait en an-
dere mogelijke veranderin-
gen. Ook kunnen bezoe-
kers hun vragen kwijt over 
het waterbeheer in het alge-
meen en over het water in de 
eigen buurt. In het stedelijk 

gebied van Castricum ligt in 
totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo’n 12 kilo-
meter, heeft het hoogheem-
raadschap al in onderhoud. 
Als alles doorgaat draagt de 
gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het 
hoogheemraadschap. Een 
klein deel blijft in beheer bij 
de gemeente, zoals sloten bij 
sportvelden en begraafplaat-
sen. Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er mogelijk ver-
andert.

scholen, sportzalen en het 
zwembad en het plan is om 
daar andere, meer actuele 
doelen aan te verbinden. 

De subsidieontvangers wor-
den gevraagd mee te werken 
aan het bevorderen van de 
maatschappelijke betrokken-
heid, het bestrijden van een-
zaamheid, talentontwikke-
ling, bestrijden van eenzaam-
heid en het verminderen van 
overlast. De hoogte van de 
ondersteuning wordt afhan-

kelijk van de mate waarin die 
doelen worden gehaald. Ver-
der wordt geprobeerd of de 
onderkomens en accommo-
daties van verenigingen effi-
ciënter in te zetten, maar dan 
wel op vrijwillige basis. 

Er is een raadsinformatie-
avond op 5 oktober over het 
onderwerp: de Publieke Be-
kostiging. De raad kan begin 
november beslissen over de 
andere basis voor de subsi-
dieverlening. 
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